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 מיכאל אומר דמו!; הגדול ההונאה מעשה

בעדותו: צור
 היה אז המנהלים. למועצת זאת ,,מסרתי

 ארנסט לאומי, בנק מנכ״ל עם הוויכוח
 עיס״ על המאזן. את לאשר רצה שלא יפת,

 פרטיכל ויש המנהלים, מועצת ידעה זו קה
 סודי פרטיכל יש זאת. שעשיתי לפני עוד

 רצה לא יפת לישראל. החברה של בכספת
 לא שהפיקדון מסיבה המאזן, את לאשר
 של בסיכון החברה ולכן להלוואה, קשור

דולר.״ מיליון 8
; צור של זאת הודעה משמעות מה

 את לרמות התוכנית כי פירושה
 ארצות־הכרית גרמניה, שילטונות

 לאישור על־ידו הוכאה וישראל
 את שאישרה המנהלים, מועצת

 התנגד, יפת רק לדבריו, התוכנית.
 כדרך ביטחונות של מסיכות אכל

התנג מתוף לא ההונאה, ביצוע
ההונאה. לעצם דות

 בוצע ההונאה של הראשון השלב שכן
 אוניות של שיעבודים נתנה צי״ם כך:
 לוקסאיד בשם בנק.לאומי של לחברה שלה
 של החברה גייסה זה שיעבוד כנגד בסט,
 מיליון 6 הפקידה דולר, מיליון 8 לאומי בנק

 טיבור של הוואדוציות החברות אצל דולר
אצ השאירה דולר מיליון ושני רוזנבאום,

 ששת את העביר טיבור שלה. לשימוש לה
 שהשקיעה הגרמנית, לקבוצה הדולר מיליון
המ בהון כהשקעה לישראל בחברה אותם
 לוקסאינבסט העבירה שנה כעבור ניות.

 לבתי־הזיקוק, הדולר מיליון שני יתרת את
 דו־ של הוואדוצית לחברה אותם שהעבירו

 הגרמנית, לקבוצה אותם שהעבירה זנבאום,
 החברה לישראל. בחברה אותם שהשקיעו
 מיליון שמונת את לקחת עצמה לישראל
 ובתי- בצי״ס חזרה אותם והפקידה הדולר,
 בדרך בשלום. מקומו על בא והכל הזיקוק,
 ובנק מעמלות, רוזנבאום של הבנק הרוויחו
העיסקות. כמבצע לאומי

נחקרו? הם האם
 במועצת אושרה זו רמאות וכנית ך*
1 המנה מועצת חברי הם מי המנהלים. 1
? לישראל החברה של לים

 מישרד- מנכ״ל אגמון, אברהם •
האוצר.

הק המשקיעים נציג ברין, יעקוב •
בשופרסל. נדיים

בנק מנכ״ל גיטר, כנו משה 9
דיסקונט.

 (כד לימון, מרדכי ״אדמיראל״ •
רוטשילד. הברון נציג במאזן), כתוב
רוזנכאום. טיכור •
 מיפעל יושב־ראש רוטכרג, בם •

בארצות־הברית. הפיתוח אגרות
צור. מיכאל •
קופת־חולים. מנכ״ל ידלין, אשר 0
 לאומי. בנק נציג יקותיאלי, כרוך •

הגרמניים. המשקיעים נציגי נוספו לאלה
 אלה כד צור, מיכאל עדות לפי

הו של הגדולה לקנונייה שותפים
 גרמניה ישראל, שילטונות נאת

וארצות״הכרית.
 מישהו לחקור המישטרה החלה האם
 האם ? לדין יועמד מהם מישהו האם מהם?

בסכו קטנים, גנבים רק בישראל עוצרים
שמו במי נוגעים ואין לירות, 100 של מים
? ל״י מיליוני המדינה מאוצר במירמה ציא

 מחמיר בפרשה לאומי בנק של חלקו
 של דין־וחשבון שלפי כיוון היתר, לעומת

ש קסלמן־קסלמן, צי״ם, של רואי־החשבון
יצ ניירות-הערך רשות ליושב־ראש נמסר

מיל בחצי לוקסאינבטט החזיקה טאוב, חק
צי״ם. מכספי פקדון דולר יון

 כי מאשרים קפלמן־קסלמן אגב,
עכי של שורה גם עבר רוזנבאוס

 כאשד ההכרות, פקודת על רות
 עניין כעד הוא כי כנדרש דיווח לא

ה שעשתה עיסקות של בשורה
 מיכאל ואדוציות. הכרות עם חברה

הוא. גם ושתק כף עד ידע צור

טו נחקר לא ונ
 בפרשה, רואי-החשבון של חלקם ל *>*

 החוקר של עדותו את נצטט אם די 2!
 שקבע קסירר, יוסף רואה־החשבון המיוחד,

 ל- לא־נכון אישור נתן קסלמדקסלמן כי
 בחברות צי״ס הפקדות כי באשרו צי״ם,

 מפני בבנקים, כהפקדות כמוהן ואדוציות
 דומה אישור בנקאית. ערבות להן שניתנה

 של רואה־החשבון שטיינברג׳ עוזי נתן
לישראל. החברה

כפר העצובות הכדיחות אחת
מינ מועצת-המנהדים כי היא שה
הפר את לחקור מחבריה חלק תה

 ב־ חשודה עצמה היא כאשר שה,
צור. מיכאל דמעיטי מלאה •טותפת

 האפ־ לממלכת הוכחה לעוד שזקוק מי
 הישראלי, הצדק בעולם והאיפה-ואיפה ליות
 לכותרות שעלה בתחום שקורה במה יביט

רוזנבאום. מפרשת כתוצאה
 רכטר, צבי בונה, סולל קונצרן מנכ״ל

 באמצעות רוזנבאום עם רבות עיסקות עשה
 באופן עימו רבות עיסקות וכן סולל־בונה,

 רכטר מפא״י. של חברות כמייצג או פרטי,
כל חברות של בשוחה רוזנבאום עם שותף
ב השתמש רכטר והנה, בישראל. כליות
רוזנבאום. עם לעיסקות סולל־בונה כספי

מיליון של הלוואה היא אחת עייסקה
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 — שינה חדרי — מיטבח לארונות
ועבודות ותיקרות קירות ציפוי

ע ו ב ל נ
כע־מ ושיפוצים ננחת לעמדות חב־
3 9 5 6 1 טל. אניב. תל .32 שור, יצחק רחוב

 — ילדים חדרי
מיוחדות. נגרות

ר ו ק י ב
וייעוץ

ללא
ת בו חיי ת ה

זלמן
גחפל,

הסקר (שבעליו קסלמן־קסלמן מישרד בעל
צי״ם, של לדו״חות אחראי נפטרו), רייס

 של חברד,-בת באמצעות דולר וחצי
ה רייניהולט. בארצות־הברית, טולד־בונה

 רוזג־ של ואדוצית לחברה ניתנה הלוואה
 עיסקה אבדו. הכספים כי ונראה באום,
 לרוזנבאום: כוזב מיסמך מתן היא נוספת
 בשם מיכתב־אישור לרוזנבאום כתב רכטר
 של לזכותו כי נאמר ובו בונה, סולל

 דולר. מיליוני כמה בסולל־בונה רוזנבאום
 מיכתב מרוזנבאום רכטר לקח במקביל

זה. מיכתב המבטל נגדי
 פיקטיביים מיכתכי־ערכות מתן

 הפלילי, החוק כלשון היא, אדה
עבי גם היא כוזב.״ מיסמף ״מצג

 מטבע עד הפיקוח הוראות עד רה
 ההכרות, פקודת עד ועבירה זר

 מופיעות אינן אדו עיסקות שכן
 לבעלי דווח ודא החכרה, בספרי

 ״צד הוא רבטר בי המניות
 רוזני עם שותף כהיותו מעוניין״

פרטי. כאופן באום
 ידיעות בהרחבה דיווח אלו עיסקות על

 מישטרת- חוקרי קרה. לא ומאום אחרונות,
הקור לממשלה, המישפטי והיועץ ישראל

 לזמן אפילו טרהו לא העיתונות, את אים
 מנכ״ל קריב, זאב את לחקירה. רכטר את

 לדין להעמיד המישפטי היועץ ידע מקורות,
 עושה אינו מדוע כוזב. מאזן על חתימה על

 על שחתם גדולה, חברה מנכ״ל נגד דבר
 שילטונות את שרימה כוזבים, מיסמכים

 בעבר היותו בגלל האם וישראלי שווייץ
 מפלגה מראשי אחד והיום מפא״י גיזבר

לטובתו? הפלייה במישרד־המישפטים יש זו
לע יכול אחד דבר רק בי דומה

גרמניה, שידטונות אם : זור
כ יתחילו וארצות־הכרית שווייץ
הפרשה. של חקירה
לה המשק ראשי פועלים בינתיים אולם

 שליחים בשקט. רוזנכאום, של הבנק צלת
חד עיסקה להכין לגרמניה׳ יצאו דחופים

 בהיחבא ישראל ממשלת תיתן בה שה,
הגרמניים. לבנקים דולר מיליון ששים
 ממשלם• להעלים כדי זאת בל

עו ממשלתו פי הישראלי ה-מיסיס
 המטכע מיתרות 5/י>0 להשקיע מדת
 על לחפות כדי המדינה שד הזר
רוזנבאום. טיכור שד מפוקפק בנק

נדנים

שועים1ו1וחיות־וו

 תעח־ות־יוחסיו בעלי כלבים
ברי וגורים כלבים סוגי וכל

 וחתלונולים, חתולי-בית אים,
פנ יומיומי, וטרינרי טיפול

אמב וחתולים, לכלבים סיון
טפילים. נגד טיות

 תל- צער-בעלי-חיים, אגודת
 יפו. ,30 סלמה רח׳ אביב,

•03-827621 טל.
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הספ לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
 וחיסור חיבור פעולות של בעזרתן סימנים. אותם יש רות
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל
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